
Codan Sundhedsforsikring
Virksomhed

En sund beslutning for både 
virksomhed og medarbejdere 

Fordele for 
virksomheden

Attraktiv arbejdsplads
Gør virksomheden attraktiv for 
både eksisterende og nye 
medarbejdere.

Bedre trivsel og tryghed
For medarbejderne giver det 
større trivsel og tryghed at vide, 
at de har hurtig adgang til 
hjælp.

En sundere bundlinje
Færre sygedage og dermed 
færre udgifter, der kan ses på 
bundlinjen.

Vores sundhedsforsikring giver jeres medarbejdere sikkerhed for hurtig 
undersøgelse og behandling. Det giver tryghed at vide, at de hurtigt kan få 
hjælp, hvis de får brug for det. 

Derfor er sundhedsforsikringen et attraktivt personalegode og en god 
investering, når I vil fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Samtidig kan 
den hjælpe med at mindske sygefraværet, forbedre bundlinjen og bidrage til en 
øget trivsel hos medarbejderne.

Fordele for medarbejderne

Hurtig undersøgelse og behandling
Medarbejderne undgår lange ventetider og kommer til på privathospital eller hos 
speciallæge inden for 10 arbejdsdage.

Kortere sygdomsforløb
Hurtig undersøgelse og behandling gør sygdomsforløbet så kort som muligt. 
Det giver færre dage med bekymringer og smerter og nedsætter risikoen for 
følgesygdomme.

Ingen lægehenvisning 
Der er ikke krav om lægehenvisning ved fysiske behandlinger eller stress. 
Ved stress tilbyder vi flere former for behandling og trepartssamtaler med 
arbejdspladsen.

Hurtig hjælp – også uden for normale åbningstider 
Medarbejderne og deres familier får fri adgang til læge, fysioterapeut og 
psykolog online. Dermed er hjælpen lige ved hånden, når det passer ind i deres 
hverdag.

Mulighed for at sikre familien
Medarbejderne kan købe en privat sundhedsforsikring til deres samlever og børn 
til en fordelagtig pris. Det giver tryghed i hverdagen for hele familien. 

Læs mere på 
codan.dk/erhverv/sundhedsforsikring

https://www.codan.dk/erhverv/forsikringer/sundhedsforsikring


Fri adgang til online 
læge, fysioterapeut  
og psykolog 

Et medarbejdergode, der giver øget trivsel og en sundere bundlinje
Vores sundhedsforsikring giver jeres medarbejdere og deres familier fri adgang 
til læge, fysioterapeut og psykolog online via Hejdoktor. Her kan de få rådgivning 
direkte på mobilen, når det passer ind i hverdagen – også når de er er langt fra 
hjemmet eller egen læge. Det giver tryghed og ro på i hverdagen.

Nem og hurtig hjælp for jeres medarbejdere
–  Adgang til erfarne speciallæger i almen medicin, fysioterapeuter  

og psykologer – direkte på mobilen.
–  Fri adgang for medarbejderne og deres familier.
–  Intet krav om skadeanmeldelse eller lægehenvisning. 
–  Kort ventetid og ingen transporttid.

Læs mere på codan.dk/doktor
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Åbningstider

Online læge Online fysioterapeut Online psykolog

Alle hverdage 8-22 

Weekend 8-18 

Inden for ca. 5 min.

Alle hverdage 9-17

Weekend Lukket

Inden for ca. 24 timer.

Alle hverdage 9-18

Weekend Lukket

Inden for ca. 60 min.

Hvis I ønsker at give jeres medarbejdere adgang til fysisk behandling hos fx 
fysioterapeut eller fysisk konsultation hos psykolog, skal I udvide forsikringen 
med disse tilvalg.

Inkluderet i sundhedsforsikringen.

https://www.codan.dk/erhverv/forsikringer/sundhedsforsikring/online-laege-og-psykolog


Hvordan dækker 
sundhedsforsikringen?
Hurtig undersøgelse og behandling
Vi tilbyder undersøgelse eller behandling inden for 10 
arbejdsdage hos speciallæge eller på privathospital.

Operation, hjælpemidler og genoptræning
Vi dækker, hvis en skade eller sygdom, der er dækket af 
forsikringen, kræver operation, og hvis man efter operationen 
har brug for kontrol, medicin, hjælpemidler og genoptræning.

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje
Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemmehjælp 
og hjemmesygepleje i op til 30 dage efter udskrivelse ved en 
indlæggelse eller operation, som er dækket af forsikringen.

Second opinion på operation og behandling
Står man over for et svært valg omkring en operation eller 
behandling, der er dækket af forsikringen, giver vi mulighed 
for en second opinion hos en anden læge eller behandler.

Kroniske sygdomme og følgesygdomme
Vi dækker behandling af kroniske sygdomme i op til 6 
måneder, når denne er diagnosticeret, mens man er dækket af 
forsikringen.

Undersøgelse og behandling af følgesygdomme til kroniske 
sygdomme er altid dækket, hvis de opstår i forsikringstiden, 
og det forventes at føre til varig og væsentlig bedring af 
helbredstilstanden.

Søvnudredning og behandling
Vi dækker udredning af søvnproblemer fx hos en 
søvnspecialist og ambulant undersøgelse for søvnapnø.

Sygetransport
Vi dækker liggende sygetransport til og fra behandlingssted, 
hvis sikrede er ude af stand til selv at køre bil eller benytte 
offentlig transport.

Diætist
Vi dækker forløb hos diætist på baggrund af lægeanbefaling 
eller ved BMI på over 30.

Graviditetsgener
Vi dækker udgifter til behandling af gener eller komplikationer 
i forbindelse med graviditet.

Rekreationsophold
Ved lægehenvisning til at komme direkte på rekreationsophold 
efter en operation, som er dækket af forsikringen, dækker vi 
opholdet i op til 30 dage og med op til 50.000 kr.

Ludomani og spiseforstyrrelser
Vi dækker rimelige udgifter med op til 70.000 kr. pr. forløb til 
behandling af ludomani og spiseforstyrrelser.

Misbrug
Vi dækker rimelige udgifter med op til 70.000 kr. pr. forløb til 
behandling af alkohol-, narkotika- eller medicinmisbrug.

Hudsygdomme
Vi dækker hudsygdomme, som påvirker forsikredes helbred 
væsentligt. Betragtes lidelsen som kosmetisk, dækkes 
behandlingen ikke.

Hjertesygdomme
Vi dækker udredning og behandling af hjertesygdomme, som 
Sundhedsstyrelsen tillader på privathospitaler i Danmark – dog 
ikke akut behandling af hjertesygdomme.

Kræftsygdomme
Vi dækker udredning og behandling af kræftsygdomme, hvor 
behandling udføres på privathospitaler. Hvis kræftsygdommen 
indgår i et offentligt pakkeforløb, skal det offentlige tilbud 
benyttes.

Terminal sygdom
Vi dækker rimelige og nødvendige omkostninger til terminal 
pleje i op til 3 måneder. Det maksimale beløb for terminal pleje 
er 100.000 kr.

Tilvalg til sundhedsforsikringen

Fysiske behandlinger
Tilvalget giver adgang til fysiske behandlinger hos 
fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, akupunktør og 
zoneterapeut – uden krav om lægehenvisning.

Psykologhjælp
Tilvalget giver adgang til fysisk konsultation hos psykolog 
eller psykiater. Ved stress har vi ikke krav om lægehenvisning 
og tilbyder flere behandlingsformer og trepartssamtaler med 
arbejdspladsen. 
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